
Furnaliștii fruntași Ghiță Dumitru, 
binatului siderurgic Reșița au dat
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De două ori
angajamentul 

anual

In toate sectoarele exploa
tării carbonifere din Lu- 
peni se desfășoară în a- 

ceste zile cu însuflețire între
cerea socialistă în cinstea „Zi
lei Minerului“ și a zilei de 23 
August. Mobilizați de organi
zațiile U.T.M. tinerii mineri își 
aduc o mare contribuție la rea
lizarea și depășirea zilnică a 
sarcinilor de plan. De la în
ceputul anului și pînă în pre
zent din abatajele acestei ex
ploatări au fost extrase în a- 
fara sarcinilor de ..ian peste 
16.000 tone diî cărbune cocsi- 
ficabil de bună calitate. La a-< 
ceste realizări au contribuit în 
mod deosebit brigăzile condu
se de tinerii comuniști Sabin 
Ghioancă, Ion Ghioancă, Pe
tre Spînu și alții din sectorul 
trei, sector care și-a depășit 
pînă acum de două ori an
gajamentul anual la produc
ția de cărbune. In urma mă
surilor tehnico-organizatorice 
întreprinse de conducerea ex
ploatării, sub directa îndru
mare a organizației de partid, 
printr-o bună organizare a 
locurilor de muncă în abataje
le frontale, abatajele cameră 
și la înaintări a fost posibil 
ca productivitatea muncii să 
crească în medie pe exploa
tare cu 10 kg cărbune pe post 
Aceste însemnate depășiri ale 
sarcinilor de producție, pre
cum și reducerea consumuri
lor specifice de materiale, au 
dus la realizarea pînă în pre
zent a peste 715 000 lei econo
mii la prețul de cost.
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In cinstea zilei

Grigore Bercsenyi și Ludovic Aszfaloș da la furnalul nr. 1 al Com- 
peste plan însemnate cantități de fontă de calitate superioară.

Foto: AGERPRES

ÎNTRECERE AVÎNTATĂ

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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de aparat de radio
nou tip de aparat de ra- 

denumit ,,Modern" a intrat

cintela
tinerelului Festivalul—un succes 

al ideilor de pace
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Arăturile în regiunea Oltenia
Colectiviștii și mecanizatorii 

din raionul Segarcea, regiunea 
Oltenia, au terminat arăturile 
de vară pe întreaga supra
față planificată de 22 000 de 
ha. Organizarea muncii în 
două schimburi la circa 40 la 
sută din numărul tractoare
lor și folosirea din plin a ca
pacității lor de lucru au făcut 
ca această lucrare să fie ter
minată într-un timp scurt. O- 
dată cu arăturile, colectiviștii 
din raionul Segarcea au în
corporat în sol mai mult de 
45 000 de tone gunoi de grajd. 
După ploile căzute în ultimul 
-------  ----- e----- k

timp în această parte a țării, 
numeroase gospodării colecti
ve, între care cele din Horezu- 
Poenari, . Goicea Mare, Valea 
Stanciului și altele au discuit 
terenurile mărunțind astfel 
arătura.

In celelalte raioane din 
giunea Oltenia arăturile 
desfășoară într-un ritm 
tens. în raionul Calafat 
arat 75 la sută din suprafața 
planificată, iar în raioanele 
Caracal și Corabia 70 la sută, 
în regiune, această lucrare a 
fost executată pînă în prezent 
pe 60 la sută din suprafețele 
stabilite.

(Agerpres)

DE 23 AUGUST
Succese ale constructorilor navali

importantă în 
....... i de

o constituie 
podărirea cu chibzuință a 
talului. Constructorii de la Șantie
rul naval „1 Mai" din Brăila cu
nosc acest lucru și economisesc 
de aceea cu grijă metalul con
tribuind |a reducerea consumului 
specific. Cum ?

S-au adus îmbunătățiri substan
țiale albumelor de croire, se uti
lizează fiecare deșeu pentru a se 
confecționa apoi piesele mărunte 
de la nave și altele. Folosind a» 
ceste căi, constructorii navali au 
economisit pînă acum peste 120 
tone de metal. Fruntași sînt mun
citorii

O sursă importantă 
derea realizării
nomn

ve- 
eco- 
gos- 
me-

Constructorii de nave gălă/enl 
acordă îndeosebi o mare 
atenție extinderii metodelor 

avansate de lucru, ridicării nive
lului tehnic al producției. Extin- 
zînd, spre pildă, sudura pe ștand 
magnetic s-au redus remedierile 
și numărul radiografiilor pentru 
control cu peste 20 la sută.

Amintind apoi de introducerea 
sudurii în mediu de bioxid de 
carbon, de introducerea craifuirii 
electrice, de probarea 
de combustibil cu aer 
apă — nu redăm decît 
măsurile ce se aplică
în scopul îmbunătăjirii pe mai de
parte a calității navelor.

tancurilor 
In loc de 
citava din 
pe șantier

cei
de 
de

la sectorul I—construcții 
la sectorul mecanic.

Ino
cei peste 100

torii

Economii

de materiale

Din 
inovatori din uzina „U- 
nio" din Satu Mare 
56 sînt tineri. Ei se 
străduiesc să găsească 
noi posibilități pentru 
realizarea în cele mai 
bune condiții a sar
cinilor de plan și a 
angajamentelor luate 
în întrecere. Anul a.

cesfa, inovatorii au 
Înaintat cabinetului 
tehnic 41 de inovații, 
din care 20 au fost a- 
plicate. Efectul econo
mic anual al inovații
lor realizate de tineri 
se ridică la peste 
70.000 lei. Inovația tî
nărului Gheorghe Ju- 
can — „Modificarea

tehnologiei de fabri
cație la unele repere 
de la remorca bascu
lantă" — aduce o eco
nomie de 18.290 lei, 
iar inovafia concepută 
de loan Pop, 
conomie de 
lei.

GRIGORE

— o e-
17.240

PAUL

Un angajament îndeplinit
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru). In bilanțul în
trecerii socialiste, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii întreprin
derii de foraj Oltenia au înscria 
noi 
nit 
cu

succese. Ei 
planul fizio pe 
3 zile mai

au îndepli- 
luni8 

devreme de
cît s-au angajat. Forajul 
turbina a ajuns la 83 la sută, 
iar viteza de lucru a crescut 
față de plan cu 8 la sută. Re
zultate bune a obținut brigada 
condusă de maistrul Nicolae Po
pescu. Prin micșorarea timpului 
neproductiv și extinderea fora
jului cu turbina, brigada a mă
rit viteza de lucru cu 25 la 
sută față de sarcina planificată

cu

LAL ROMULUS

Marcel Breslațu

credeam

munca sa și, așa cum ne 
șefii săi și ceilalfi mem- 
brigăzii al cărui membru

cît și 
de scrii- 

Nicolae

și a redus timpul de foraj la 
fiecare sondă cu 15-20 de zile. 
In acest an brigada a realizat 
peste 1000 000 lei economii. O 
contribuție importantă au adus-o 
și tinerii ~~ ' ~
dor șef, 
canic, și 
mecanic.
tat cunoștințele profesionale, ei 
au asigurat o bună funcționare 
a utilajelor și au înregistrat in
dici înalți de utilizare.

Fiecare dintre cei 250 de frun
tași ai întreprinderii dorește să 
raporteze partidului la marea 
sărbătoare a poporului nostru 
succese cît mai deosebite.

Gheorghe Tatu, son- 
Gheorghe Crudu, me
lon Ștefan, motorist 
Imbogățindu-și neînce-

Ca să cîștigi întrecerea frebuie 
să dai produse de calitate su
perioară. Tînărul croitor în 
piele Nicolae Crisfea de la în
treprinderea „Partizanul" Bacău 
acordă o mare atenție și eco
nomisirii materiei prime. El a 
realizat numai în luna iulie o 
economie de 1 300 dm.p. pie
le, situîndu-se printre frunta

șii întrecerii socialiste.
Foto : N. STELORIAN

Un 
dio, 
in fabricafie de serie la Uzinele 
„Electronica“ din Capitală. Avînd 
7 plus 2 tuburi electronice, apa
ratul permite recepția emisiunilor 
de radio pe unde lungi, medii, 
scurte (în trei subgame) și ultra 
scurte. Aparatul este prevăzut cu 
registru de ton, cu reglaje sepa
rate pentru Înaltă și joasă frec
ventă ; el are patru difuzoare, 
două așezate lateral și două în 
iată. La aparat se pot conecta : 
pikup, magnetofon și difuzor su
plimentar.

(Agerpres)

Zilele acestea la G.A.S. Roșia 
din regiunea București se exe
cută una din lucrările de bază, 
recoltarea și însilozarea porum
bului furajer. Anul acesta gos
podăria va însiloza 6 000 tone 
porumb. Datorită mecanizării, 
zilnic se însilozează 120 tone 

porumb furajer.

Foto: AGERPRES

La Galați se construiește intens

Sum deplin
Adunării organizațiilor

Muncitorii sectorului III- 
montaj al Uzinelor „7 
Noiembrie“-Craiova a- 

cordă o mare atenție, în în
trecerea socialistă, realizării 
unor produse de înaltă calita
te. Paralel cu aceasta ei folo
sesc cu grijă materialele înțe- 
legînd că preocuparea pentru 
calitate nu poate fi despărțită 
de lupta pentru economii. Ast
fel, de la începutul anului 
pînă acum, colectivul sectoru
lui a economisit materiale e- 
chivalînd cu cantitatea nece
sară pentru construirea a șase 
remorci cisterne pe un ax și 
două remorci cisterne pe două 
axe.

Echipele lui Ion Scoicaru, 
Marin Preda și Ion Mitran 
au obținut cele mai bune re
zultate în lupta pentru eco
nomisirea materialelor.

Reconstrucția orașului Ga
lați se desfășoară într-un ritm 
intens. Calea Republicii a a- 
juns acum înnoită la țărmul 
Dunării, iar cartierul Țiglina, 
cunoscut altădată prin casele-i 
vechi și îngrămădite, a deve
nit astăzi un adevărat orășel 
modern, cu blocuri cu mai 
multe etaje.

Ritmul rapid al construcției 
de locuințe este o urmare fi
rească a folosirii pe scară

largă a panourilor prefabricate 
și a introducerii metodelor in
dustriale de muncă, care per
mit ca un bloc cu 60 de apar
tamente să fie construit în mai 
puțin de trei săptămîni. In ul
timii 2 ani au fost construite 
în Galați aproape 2 200 de a- 
partamente. Numai în acest an 
au fost construite 1130 de a- 
partamente, urmînd ca pînă la 
sfîrșitul anului să fie termi
nate alte 1820.

Vinurile romînești din nou medaliate

de buni gospodari
Locuințe bune și ieftine — 

iată un angajament pen
tru îndeplinirea căruia 

muncitorii, inginerii și tehni
cienii Trustului regional de 
construcții din Bacău folosesc 
cu pricepere și chibzuință ma
terialele de construcție, se 
străduiesc ca lucrările încre
dințate să fie terminate îna
inte, iar calitatea să cores
pundă exigențelor. Bilanțul în
trecerii în cinstea celei de-a 
18-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fas
cist este următorul : economii 
peste plan în valoare de 
1 330 000 lei, echivalînd cu va
loarea a 34 de apartamente.

Brigăzile conduse de Tudor 
Rădoi, Nicolae Popescu, Con
stantin Relea s-au situat în 
fruntea întrecerii.

„PĂDURE
FARA

ititorii noștri își a- 
mintesc desigur de 
cazul unui tînăr, 
care nici 18 ani nu 
a împlinit și care a 
atras aten|ia asupra 
sa nu prin cine știe 
în muncă și în 
sa socială ci, dim- 
practica unor vechi 
care le

merite 
comportarea 
potrivă, prin 
năravuri pe 
de mult izgonite dintre noi. Atît 
in articole redacționale, 
în intervenjii semnate 
tori ca Nina Cassian și 
Țic, s-a vorbit în paginile „Scin
teli tineretului“ despre Friedel 
Mantsch, muncitor la întreprinde
rea de instalafii-București, care în 
diverse rînduri și-a părăsit locul 
de muncă, tovarășii săi de echi
pă pentru a se lăsa tîrif de niște 
elemente descompuse într-o 
ușoară de huzur și distracții.

Trebuie spus de la început că 
scriu la rîndul meu acum cu ini
ma mai ușoară, întrucît de o bu
cată de vreme tînărul despre 
care este vorba a ascultat sfatu
rile ce i-au fost date, s-a rein-

viafă

membre ale F.M.T. D. !.

TTl

II stăzi se deschide 
la Varșovia a Vl-a 
Adunare a organi
zațiilor membre ale 
Federației Mondiale 

I a Tineretului Demo. 
crat, care consti- 

un eveniment impor-

USCATURI
tors la 
asigură 
bri ai 
este, sînt îndreptățite nădejdile că 
această greșeală de tinerețe s-a1 
încheiat, că din băiatul a cărui fi
gură a fost popularizată în condiții 
atît de neprielnice pentru el, va 
ieși un bun muncitor, stăruitor și 
harnic, conștient de răspunderile 
sale față de colectivul restrîns al 
întreprinderii, ca și fafă de ma
rele colectiv al patriei.

Am fost mai zilele tțecute la 
Popești Leordeni unde funcționea
ză această unitate, cu gîndul să-l 
văd pe Friedel, să stau cu el de 
vorbă, să-mi fac o idee perso
nală despre firea lui, cît se poa- 
fe într-o singură întrevedere, și 
să-mi dau seama de temeinicia, 
transformării în bine care îmi fu
sese împărtășită. Dar trebuie să 
mărturisesc cu mare bucurie că 
atenjia, mi-a fost reținută foarte 
pu)in de crengufa uscată, și cea-

La Liubljana, R. P. F. Iugo
slavia, s-a încheiat cel de-al 
VlII-Iea concurs internațional 
de vinuri. Anul acesta Ia con
curs au luat parte 14 țări cu 
podgorii renumite.

R. P. Romină a prezentat Ia 
acest concurs 34 de probe de 
vinuri. Din acestea, 19 au fost 
distinse cu medalii de aur, iar 
celelalte cu medalii de argint.

Față de numărul de probe pre
zentate, Romînia a primit cel 
mai mare număr de medalii de 
aur. De asemenea, cel mai mare 
punctaj din cele 739 de probe 
trimise de țările participante, a 
fost atribuit de juriul concursu
lui vinului romînesc Traminer 
de Tîrnave produs in stațiunea 
experimentală viticolă Blaj.

(Agerpres)

tuie
tant în mișcarea internațională 
de tineret. Dezvoltarea cooperă
rii tineretului de pretutindeni, 
creșterea combativității și capa
cității sale de acțiune împotriva 
pericolului de război, sporirea 
contribuției tineretului la lupta 
popoarelor pentru dezarmare ge
nerală și totală sub un strict 
control internațional, pentru li
chidarea colonialismului și a ori
cărei asupriri imperialiste, pentru 
democrație și progres, sînt pro
bleme care vor sta în centrul 
dezbaterilor participanților la 
adunare.

Tineri dm întreaga țara, sute de prieteni — cunoscuți șt necunoscuți
Friedel Mantsch. Cu ajutorul lor, el a înțeles că valoarea cea mai de preț este munca. Ia- 
tă-l în mijlocul tovarășilor săi din brigadă care l-au primit alături de ei cu încredere, cu 

dorința de a-l ajuta să devină un om

Militimi consecvent pentru a- 
pararea intereselor vitale ale ti“ 
ncrei generații, pentru unirea tu
turor forțelor tineretului pe 
platforma apărării păcii, Federa
ția Mondială a Tineretului De
mocrat — cea mai puternică or
ganizație internațională de tine
ret — și-a cîștigat un uriaș pres
tigiu în rîndurile tinerilor de 
pretutindeni. Numărul mare de 
organizații care s-au afiliaț la 
Federație, creșterea influenței 
sale în rîndul unor noi categorii 
de tineret, confirmă justețea 
orientării F.M.T.D., orientare 
care corespunde năzuinței mase
lor largi de tineri de pe toate 
continentele.

Forumul Mondial al Tineretu
lui, întîlnirea organizațiilor de 
tineret din Europa pentru rezol
varea pașnică a problemei ger
mane, întîlnirile regionale ale 
tineretului din țările balcano- 
adriatice, din țările baltice, ale 
Americii Latine, sesiunile Comi
tetului Executiv al F.M.T.D. în 
Africa și America Latină, recen
tul Festival Mondial al Tine
retului și Studenților de la 
Helsinki dovedesc creșterea do
rinței și hotărîrii tineretului 
lumii de a și uni forțele, alături 
de toate popoarele, spre a bara 
calea războiului uneltit de 
cercurile agresive din Occident 
și pentru a-și asigura un viitor 
mai bun, pentru libertate, demo
crație și prosperitate.

Principiul luptei unite a ti
nerilor de cele mai diferite con
vingeri politice, filozofice și re
ligioase în scopul menținerii pă
cii, al apărării intereselor lor 
fundamentale a fost și este sus
ținut și promovat cu consecven
ță de F.M.T.D.

Tinerii sînt 
în eliminarea
viața societății. Hotărîrea lor do 
a se opune pericolului de război, 
de a-și aduce contribuția la în- 
frînarea cercurilor agresive 
frunte cu S.U.A. și a apăra 
crește zi de zi.

Factorul hotărîtor în 
pentru menținerea păcii 
sistemul mondial socialist.

Pentru menținerea și consoli
darea păcii în lume există o 
cale sigură: înfăptuirea dezar
mării generale și totale, soluțio
narea exclusiv pe cale pașnică a 
problemelor litigioase, dezvolta
rea colaborării între toate țările 
fără deosebire de sistem social, 
pe baza principiilor coexistenței

vital interesați 
războaielor din

în 
pacea

lupta
eßt«

suri de-a rîndul am trăit încîn- 
tarea de a vedez pădurea robu
stă în care o uscătură s-a rătăcit.

Micile unități (este vorba 
aici doar de vreo 150 de munci
tori) au darul să vădească 
parcă mai bine oamenii cu pro
filul lor moral și profesional de
cît acele mari uzine în care ade
sea

Radu Florea, Toma Dumitru, Do- 
robcrițu Alexandru, Nicula Con
stantin. Firește, n-am avut prile
jul să-i văd și să stau de vorbă 
cu alde Țîrcă Constantin sau Ște
fan Cristian, acei care au dezer
tat de Iar datoria lor cetățenească 
și care avuseseră o atît de tristă 
înrîurire asupra tînărului Mantsch.

Dar să vorbim mai bine des-ochiul îji este furat de imen-

sitatea halelor, de greutatea a- 
pzraturii, 
mulțimi.
stau de 
tovarășul
Ravăș, responsabilul brigăzii din 
care face parte tînărul Mantsch, 
cu Mihai Stoica, ajutorul respon
sabilului, cu o serie de utemiști 
ca Cioacă Gheorghe, Mirea Nelu, 
membru în comitetul U.T.M.,

de forfota unei mari 
Mi-a fost dat aici să 
vorbă cu șeful unității, 
C. Orlando, cu Dumitru

pre oameni vrednici, 
sînt, în majoritatea lor copleși
toare, reprezentativi pentru acea
stă unitate, ca și pentru întreaga 
noastră muncitorime. De aci, din 
unifate a pornit lăcătușul Pană 
Gheorghe, azi student în anul al 
doilea la Politehnică, de aci plea
că anul acesta la facultate lăcătu
șul Bicer Gheorghe. De aseme
nea, se vor duce la școala de

maiștri Văcaru Pavel și Constantin 
Ion și termină școala serală tine
ri muncitori ca strungarul Mihăescu 
Paul și electricienii Petac Ion și 
Nicolae Ion. O trăsătură, spre 
pildă : stabilitctea multora dintre 
ei la această întreprindere ; au 
apucat najionalizarea aici, zu ră
mas și* au crescut unii dintre ei 
din tată în fiu așa cum este cz- 
zul familiei Ravăș în care tatăl 
și doi frați și-au trăit viafa de-a 
lungul a zeci de ani în aceeași 
unifate. Același lucru și l-ar fi do
rit și Ludovic Mantsch — părin
tele tînărului Friedel — care, deși 
suferind, continuă să lucreze și 
astăzi și străduindu-se ca tată și 
ca muncitor să-i insufle feciorului 
său dragostea pentru muncă, a- 
ducîndu-l încă de mic printre to
varășii săi, printre foștii săi uce
nici, pentru a crește din el un 
om cumsecade. Precum știți, a- 
ceastă năzuință a lui Ludovic 
Mantsch nu s-a înfăptuit de la 
sine. Au trecut săptămîni și luni 
grele pentru bătrînul muncitor, 
pentru Hermina Mantsch, mama

adevărat.
Foto: O. PLECAN

lui Friedel, pentru soră-sa Runi, 
frămîntaji de îngrijora-re pentru 
căile apucate de vlăstarul unei 
familii cinstite. Poate vă amintiți 
de asemenea — s-a mai scris des
pre acest lucru — că tatăl lui 
Friedel, grav bolnav, cu ani în 
urmă a refuzat să fie evacuat de 
pe șantierul unde conducea’ niște 
lucrări și a rămas în mijlocul echi
pei sale, bolnav încă, participînd 
cu sfaturile sale de om cu expe
riență pînă la încheierea șantie
rului.

Te întrebi cum dintr-un aseme
nea mediu, cu asemenea pilde ca 
dragostea și solicitudinea de care 
este înconjurat atît acasă cît și 
la locul de muncă, Friedel a pu
tut totuși' să chiulească în mod 
sistematic de la' freabă, să-i min
tă pe ai săi că merge la lucru, 
hoinărind prin oraș în compania 
celor cu care se înhăitase și, în- 
toreîndu-se acasă la ora respecti
vă, ca și cum s-ar întoarce de la 
datoria împlinită. Ce pagină mi-

(Continuare in pag. a III-a)
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(Continuare in pag. a III-a)

In răstimp de un an în fi
șele celor 669 de biblioteci să
tești și comunale din regiunea 
Banat s-au înregistrat încă a- 
proape 50 000 de cititori. La 
Cărbunari, Răcășdia, Obreja, 
Zăgujeni, Domașnea — așezări 
bănățene, situate pe văile unor 
munți, unde în trecut majori
tatea țăranilor erau analfabeți 
— peste 80 la sută din numă
rul locuitorilor sînt cititori per- 
manenți ai bibliotecilor sătești.

împrospătate permanent cu 
noutăți literare, bibliotecile să
tești au împrumutat anul a- 
cesta de aproape două ori mai 
multe cărți decît în prima ju
mătate a anului trecut.

(Agerpres)



Ce părere 

aveți despre 

literatura

de popularizare

a științei?

in Ioc de beton
Un panou (le 3 cm din fibre 

de sticlă poate înlocui construc
ția unui zid de beton gros de 
un metru. Acest material minu
nat este rezistent la foc și nu 
putrezește. Tehnologia de pro
ducție a lui este foarte produc
tivă, iar procesul de producție 
este cOjîitinuu, Ea a fost elabo
rată de Institutul unional de cer
cetări șiiințifțce ân domeniul fi
brelor de sticlă. .

In ce privește proprietățile de 
izolație termică și fonică, fi
brele de sticlă sînt de 20 de 
ori mai eficiente decît cărămi
zile și de trei ori mai eficiente 
decît azbestul. Aceasta va per
mite ca pereții și planșeele clă
dirilor să fie mai ușoare, redur 
cîndu-se cheltuielile pentru în
călzit și lichidîndu-se pierderile 
de căldură.

ornici să-șl Îmbo
gățească cunoș
tințele, să-și însu
șească valorile 
științei și culturii, 
tinerii alcătuiesc 
partea cea mai 

însemnată a cititorilor litera
turii de popularizare și răs- 
pîndire a cunoștințelor culltu- 
nal-științifice.

Discuțiile pe care le-am a- 
vut ou tinerii muncitori de 
la Uzinele „Timpuri nod* din 
Capitală au avut oa scop de 
a defini nivelul actual al ce
rințelor lor, și de a vedea fe
lul în care literatura de popu
larizare a științei și culturii 
ține pasul cu aceste cerințe, 
corespunde intereselor și pre
ocupărilor tinerilor.

Majoritatea tinerilor parti- 
cipanți la discuție au relevat 
cu satisfacție progresul însem
nat al activității de editare a 
cărților de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice.

„în ultimul timp, arăta tâ
nărul CÎRSTEA DUMITRU, 
de la atelierul IIE — apar 
tot mai multe cărți de popu
larizare a cunoștințelor din- 
tr-un domeniu sau altul. Te
matica acestor cărți este 
multilaterală, modul de trata
re este mai interesant, cărțile 
se prezintă mai atrăgător. 
Broșurile sînt grupate pe 
colecții, pe serii. Fiecare se
rie abordează probleme din- 
tr-un anumit domeniu, fie
care colecție are un profil 
propriu.

Printre cărțile pe care 
le-am citit în ultima vreme 
se numără «Originea crești
nismului», «Imperialismul și 
religia», «Cînd și de.ee a apă
rut religia». în ele am găsit 
o demonstrație clară, CoriviA- 
gătoare asupi a caracterului 
reacționar, retrograd al con
cepțiilor mistice'1.

Pe tînărui GEGEA NICO- 
LAE, absolvent al școlii pro
fesionale a Uzinoior „Timpuri 
noi“ îl pasionează lucrările ce 
apar în colecțiile „Natura fără 
taine" și „Asaltul cerului*.

„Vreau să mă refer la bro
șura „Atomul* de I. Negres- 
cu pe oare am citit-o pe ne
răsuflate, de la un capăt la 
altul.

Cartea pe lîngă că ne dă 
imaginea clară a ceea ce este 
atomul, ne arată cum a fost 
concepută structura materiei 
de-a lungul secolelor. In bro
șură este explicată intr-uit 
mod ușor de înțeles taina e- 
nergiei uriașe pe oare o conți
ne atomul și este arătată ne
cesitatea folosirii acestei forțe 
uriașe în, scopuri pașnice.

Stilul clar, bogăția de exem
ple, ilustrațiile multe și deo
sebit de sugestive fac ca cele 
mai grele probleme pe care 
le tratează cartea să fie ușor 
înțelese de orice cititor. Așa 
ar trebui să fie scrise toate 
cărțile de popularizare a știin
ței“. Tînărui întărește acest 
îndemn ret'erindu-se Ia o car
te, tot recent apărută, și anu
me „Metode moderne de con
trol al calității produselor”, 
scrisă de ing. I. Malek și ing. 
Gh. Preda, care abordează o 
temă importantă și actuală.

„...Pe lîngă unele capitole 
ușor de înțeles, această bro
șură mai conține mulți ter
meni pentru explicarea căro
ra ar trebui... alte broșuri, 
multe date și schițe pe care

doar specialiștii 
le-ar putea pă
trunde“.

Cititor pasionat 
al cărților de 
popularizare a ști
inței, tînărui Ge- 
gea Nicolae are 
și alte observații;

„Cunoscînd ulti
mele realizări și 
descoperiri ale 
științei, din cele 
mai diverse do
menii, am vrea să 
aflăm și istoria 
diverselor științe, 

istoria unor ramuri ale teh
nicii, a unor descoperiri. Cărți 
pe această temă n-au prea a- 
părut“.

Înclinațiile tînărului GH. 
GHEORGHE, din secția turnă
torie se aseamănă cu ale to
varășilor săi. Citește cărți de 
știință, de tehnică, îl intere
sează probleme politice, de is
torie, de geografie.

Lucrările care apar în co
lecția „Cunoștințe economice“

în laboratorul de polarografle al Combinatului chimic.de la Borzești Foto: N. STELORIAN

Consultind planul pe anul 
în ours, cît și planul de per
spectivă al Consiliului pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul
tural-științifice în sarcina că
ruia cade principala activitate 
de editare a literaturii de 
popularizare științifică putem 
comunica tinerilor că multe 
din dorințele lor vor fi sa
tisfăcute încă în eursul aces
tui an.

în cadrul fieeărei cciecțîi,

Ancheta noastră
printre tinerii de la Uzinele „Timpuri noi" 

din Capitală

îl preocupă în mod deosebit 
pe tînărui Gh, Gneorghe din 
motive pe care le arată el în
suși :

„Tratând teme ca „Rezerve
le interne ale întreprinderilor, 
industriale", „Căile ridicării 
nivelului tehnic al produc
ției“, cărțile colecției „Cunoș
tințe economice“ ne ajută 
foarte mult în muncă, ne a- 
jută să cunoaștem mai bine 
economia țării, uzina, locul 
nostru de muncă.

Cîteodată din dorința de a 
fi cit mai sistematice, de a 
cuprinde toate aspectele pro
blemei, unele lucrări sînt să
race în conținut, se repetă a- 
celeași probleme pe mai mul
te pagini, exemplele sînt de 
multe ori generale. Așa este 
de pildă broșura „Ritmicita
te“.

„Vreap să remarc în mod 
deosebit colecția „Cunoștințe
le folositoare" — ne spune tî
nărui MĂLĂIERU MARIN, 
din șecția strungărie.

Cărțile care apar în aceas
tă colecție, ca „Seceta, înghe
țul și grindina*, „Poate fi 
prevăzut viitorul „Ce știm 
despre atmosferă”, „De ce se 
schimbă vremea" ne dau ex
plicații științifice privind cele 
mai diverse fenomene ale na
turii.

Broșura „Cum respirăm' — 
scrisă sub forma unei conver
sații între autor și cititor — 
frumos ilustrată, cu titluri 
mari, sugestive, ou capitole 
scurte în oare pe lîngă ex
plicația fenomenului sînt date 
și multe sfaturi practice ar 
trebui să constituie un model 
de felul în oare trebuie scrise 
cărțile de popularizare știin
țifică”.

Cele de mai sus sînt doar 
cîteva din observațiile pe oare 
tinerii Ie-.au făcut asupra li
teraturii de popularizare știin
țifică, cîteva din cerințele lor 
față de aceste cărți.

fiecărei serii vor apare încă 
multe lucrări dintre care reți
nem:

„Vorbește Cosmosul", „Ce 
este fericirea“, „In pragul 
vîrștei de aur — preadoles
centa", „Bicazul ieri, azi și 
mîine", „Subcarpații" „Minu
nile radarului“, „Automobilul 
viitorului", „încotro se în
dreaptă omenirea", „Cîte ste
le sînt pe cer", „începuturile 
graiului omenesc“, „Ciclul de 
fabricație” „Nouă întrebări șl

nouă răspunsuri despre 
globul pămîntesc”, „Zece ore 
de astronomie”, „Antiumanis
mul moralei religioase“, „Mo
numente și locuri — mărturii 
ale unui trecut glorios“ etc.

La începutul anului viitor 
va apare de asemenea o nouă 
colecție, intitulată „Marile 
descoperiri' cuprinzînd bro
șuri privind înfăptuirile cele 
mai grandioase ale geniului 
uman.

Teme interesante se anunță 
în toate domeniile. Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice, îm
preună cu Editura Științifică 
căreia îi va reveni de aici îna
inte sarcina editării cărților 
de popularizare științifică, tre
buie să țină în permanență 
seama de cerințele cititorilor, 
să urgenteze apariția și să 

sporească numărul broșurilor 
privind domeniile care trezesc 
cel mai mare interes în rîn- 
dul tinerilor. O atenție deose
bită trebuie să acorde felului 
în care sînt scrise aceste lu
crări, să cegră autorilor să ex
tindă formele interesante, mai 
accesibile cititorilor.

Prof. NICOLAE ARSENIE

Radioul și... 
zootehnia

Aproape în fiecare an apar noi 
aparate bazate pe radiofehnică, 
menite să revoluționeze noi do
menii ale practicii. Un astfel de 
aparat este și radioanalizatorul a- 
gricol construit recent de cercetă
torul sovietic L. P. Subafov din 
Moscova.

Animalele „vorbesc“ 
prin radio...

Despre ce este vorba I In zilele 
noastre tehnica măsurătorilor a 
devenit indispensabilă în cele mai 
variate cîmpuri de activitate. In 
această direcție, radioelectronica 
aduce un sprijin deosebit de pre
țios alît omului de știință, 
cit și tehnicianului, punîndu-i 
la dispoziție o aparatură cu 
performanțe deosebite. Tocmai 
un astfel de aparat a fost construit 
de L. P. Subafov, a cărui menire 
este să pună la dispoziția zooteh-

Instalare universală de muls
De curînd, la uzinele de șamofă 
din Rietschen (R. D. Germană) se 
folosesc cuptoare rotative cu o 
lungime de 40 ni. la fabricarea 
șamotej brute. Aceste cuptoare, 
folosite pînă nu de mult numai la 
fabricarea cimentului, dau un ran
dament de 150 tone șamotă pe zi.

Foto: ZENTRALBILD - BERLIN

Colectivul Biroului princi
pal de proiectări din nord- 
vest de pe lingă Uzina „Riga- 
selmaș“ a creat o instalație 
universală de muls „DUS-12“. 
Ea este proiectată după tipul 
instalației „Iolocika“ și este 
destinată fermelor zootehnice 
pentru vite cu stabulație li
beră. Cu ajutorul ei se pot

mulge in decurs de o oră 
50-60 vaci, Instalația este de
servită de o mulgătoare și de 
o îngrijitoare. „DUS-12“ va în
locui munca a 15 mulgătoare 
și va permite reducerea con
sumului de muncă necesitat 
de mulsul și prelucratul lap
telui cu peste 1 000 om-ore.

De curînd, la Moscova, la Institutul de Pedologie, a avut loc un seminar inferna|iona! la care au parti
cipat pedologi din 19 țări europene care au discutat o serie de probleme legate de crearea unei hărți 

pedologice a Europei. Foto: ȚASS-MOSCOVA

nicienilor o metodă precisă de a- 
naliză și diagnostic.

Radioanalizatorul agricol dă ast
fel posibilitatea cercetării științi
fice a factorilor care influențează 
productivitatea animalelor. Ani
malele pot „spune" ce alimente 
„preferă", care este temperatura 
optimă de confort termic, exterior, 
care este „orarul" lor cel mai con
venabil, ș.a.m.d. Pe baza acestor 
date, crescătorii de animale pot 
stabili recomandări practice pen
tru hrănirea, selecționarea și între
ținerea vitelor.

Hemogramă 
la... distanță

Cum se pot afla aceste date ? 
Pe diverse regiuni ale corpului 
animalelor, alese prin sondaj, se 
fixează o serie de aparate mi
nuscule cu tranzistori, asemănă
toare unor clipsuri. Aceste „apara
te— sesizoare" culeg informații di
ferite, fiind specializate fiecare 
înfr-un anumit sector. Informațiile 
sînt transmise printr-un emițător 
de radio fixat pe capul animalului 
la o stație de recepție. Ele sînt 
înregistrate și prelucrate de către 
aparate electronice simple, ofe
rind tehnicianului o imagine e- 
xactă a „activității" unor animale 
aflate în „regim" de pășune na
turală sau în alte condiții de viață.

Aparatele-sesizoare miniatu
rale transmit la distanță analize 
de laborator extrem de complexe. 
Fixate în apropierea vaselor san
guine mari, ele fac pe loc o ana
liză a sîngelui puțind determina 
dacă hemoglobina este „satisfă
cută“ cu oxigenul primit, care este 
cantitatea de bioxid de carbon 
din sînge, la un moment dat, sau 
modul cum se face schimbul de 
substanțe „alimentare" ia nivelul 
vaselor sanguine.

în timp ce mănîncă, un aparat 
sesizor capsulă fixat în regiunea 
maxilarelor culege date asupra 
„apetitului" animalelor. Studiind 
diagrama salivației, cercetătorul 
află exact care sînt nutrețurile 
după care îi ...lasă gura apă ani
malului și care îl lasă indiferent.

Datele biologice care pot fi în
registrate și transmise cercetăto
rului sînt practic nelimitate. Deo
camdată inventatorul radioanaliza- 
torului a pus la punct obținerea 
cîtorva modificări fiziologice ca : 
temperatura corpului, variațiile 
pulsului, biocurenții creierului și 
ai mușchilor inimii.

în afara acestor sisteme de 
tranzistori în miniatură mobile 
există și altele fixe, care sînt dis
puse pe sol sau pe plantele de 
nutreț. Cu ajutorul acestora se 
poate cerceta conținutul solului în 
principalele microelemente vitale 
care influențează asupra metabo
lismului animalelor.
Radioanalizatorul agricol permite 

astfel zootehnicianului să urmă
rească din laborator starea ani
malelor aflate pe pășuni îndepăr
tate și comportarea lor în condi
ții de hrană și climă variate.

Dr. R. IRIMESCU

Greutatea 
electronului

Dr. Kohen a comunicat la o șa» 
dința a Asociației americane de 
fizică că greutatea unui electron, 
calculată cu o precizie de apro
ximativ 10-5 reprezintă, 910 904, 
cu 26 de zerouri intre virgulă și 
primul 9.

■ . a numai cîteva ore de la sosirea 
din Moscova, academicianul Vasi- 
le Mîrza, președintele Filialei din 
Iași a Academiei R.P.R., ne îm
părtășea în laboratorul de histo- 
logie al Institutului medico-far- 
maceutic din Iași cîteva impresii 

despre unul din cele mai remarcabile eveni
mente științifice ale anului acesta — cel de
al 8-lea Congres de oncologie.

— Congresul care a avut loc recent la Mos
cova — ne-a declarat prof. V. Mîrza — poate 
fi considerat fără îndoială drept unul din cele 
mai mari evenimente științifice. Reunind a- 
proape 5000 de cercetători din 70 de țări ale 
lumii, congresul a prilejuit o largă dezbatere 
internațională în legătură cu diversele pro
bleme oncologice, insistîndu-se în mod spe
cial asupra chestiunilor legate de organizarea 
luptei împotriva cancerului, depistării în 
masă, diagnosticului precoce și epidemiologie! 
acestei boli.

— Vreți să citați cîțiva dintre marii oa
meni de știință care au participat la acest 
congres ?

— Printre foarte mulți alții, trebuie să a- 
mintim numele academicienilor Sabad, Savit. 
chi, Blohin — Moscova, prof. Lacassagne --

Cu acad, prof. dr. V. Mîrza despre

CONGRESUL
DE ONCOLOGIE

Paris, Maisin — Rouvin, Bayland — Londra, 
al multor cercetători americani etc.

— Continuați, dacă vreți, cu cîteva amă
nunte despre problemele dezbătute în cadrul 
acestei mari reuniuni științifice.

— Congresul deschis în marea sală a Krem
linului și continuat în amfiteatrele Universi
tății „Lomonosov“ a dezbătut în cadrul a 20 
de secții 2647 referate în care au fost expuse 
rezultatele obținute de sute de cercetători din 
întreaga lume în problema cancerului.

Cu greu poate fi cuprinsă în cîteva cuvinte 
amplitudinea cu totul deosebită a problemelor 
dezbătute în toate secțiile congresului. .Un

toc deosebit l-au ocupat alături de o serie de 
probleme privind diagnosticul, tratamentul 
chirurgical și chimioterapie, problemele pri
vind mult dezbătutele ipoteze cu privire la 
originea piroțică a cancerului.

Concluziile nu sînt încă definitive.
Uriașul material faptic expus în zilele con

gresului va trebui studiat de acum înainte cu 
multă atenție.

Esențial mi se pare faptul că în cadrul 
Congresului de oncologie — acest unic prilej 
de schimb de experiență pe scară mondială 
— a domnit un spirit optimist bazat pe faptul 
că în curînd, prin eforturile oamenilor de 
știință din întreaga Rime, vor putea fi dezle

gate toate tainele acestei boli, vor putea fi 
rezolvate definitiv toate problemele legate de 
această maladie.

— Ce ne puteți spune despre participarea 
țării noastre ?

— Delegația noastră a prezentat în cadrul 
congresului 25 de comunicări privind o serie 
de probleme de organizarea luptei contra can
cerului, glandelor endocrine în cancer, bio- 
chimiei cancerului etc.

— Ați vrea să insistați asupra comunicării 
prezentate de dv. ?

— Cercetătorii ieșeni au prezentat două 
comunicări, printre care o lucrare a mea și 
a dr. A. Brătianu, intitulată „Interrelații bio
logice între diviziunea și diferențierea celu
lei normale și celulei canceroase’’, ce repre
zintă sinteza unor cercetări importante pen
tru diagnosticul oncologic. Pe baza unei serii 
de studii, noi am arătat că formele de 
diviziune care se observă în cancer sint în 
fond forme normale. Cercetările noastre ex
puse la Moscova aduc astfel o contribuție la 
dezvoltarea legii lui Babeș după care legile 
patologice sînt legile normalului în condiții 
specifice.

In ansamblul lor, comunicările romînești 
au fost primite cu viu interes, fiind unanim 
apreciate.

TR. POTERAȘ

Carotina 
din alge

Oamenii de știință de la In
stitutul de botanică și biochi
mie al Academiei de Științe 
din Ucraina consideră că în- 
tr-un viitor apropiat algele 
vor deveni o sursă apreciabilă 
de obținere a carotinei. Cerce- 
tînd lacurile sărate din Cri- 
meea ei au descoperit o algă 
care conține de 7-8 ori mai 
multă carotină decît morco
vul. După cum se știe, morco
vul este socotit principalul 
purtător al carotinei.

Noua sursă a provitamteei 
„A" este inepuizabilă. în de
curs de trei ani biologii ucrai
neni au studiat 22 de specii 
de alge, dar numai în trei 
dintre ele carotina și-a mani
festat prezența în cantități 
atît de mari îneît să poată fi 
folosite pentru obținerea a- 
cestei substanțe pe scară in
dustrială. Cantitățile cele mai 
mari de carotină se află în 
alga monocelulară „dunalie- 
liea sărată*.

Radioemitător 
în stomac

Endoradiosonda, un nou aparat 
medical sovietic, a tost folosit cu 
succes în primele experiențe cu 
bolnavi. Cu ajutorul acestei 
capsule transparente, lungă de 2 
cm și cu un diametru de 8 mm 
în care se află un radioemițător 
in miniatură, pot ii studiate func
țiile organelor digestive.

Trecînd prin tractul gastro-in- 
testinal, radiopilula emite semnale 
ce se modiiică sub influența pro
ceselor ce se petrec in organism. 
O antenă specială, plasată lingă 
bolnav, captează semnalele, iar 
un dispozitiv cu Înregistrare auto
mată le Înregistrează.

Bateria radiopilulei poate func
ționa 72 de ore.

La minele de fier de la Sarabaisk, 
regiunea Kustanai, U.R.S.S.

Foto: TASS-MOSCQVA

Acoperiș fonoizoSat
Intr-o fabrică textilă nouă din 

Moscova, pe o suprafață de 
18 000 ma, vor fi instalate 600 de 
mașini care, deși produc zgomotul 
obișnuit, nu vor cauza neplăceri 
muncitorilor. Pereții și acoperișu
rile acestei fabrici vor fi căptu
șite cu un înveliș care atenuează 
și absoarbe zgomotul i acest înve
liș este executat dintr-o foaie per
forată de aluminiu și un strat de 
poliamidă. Acest izolant fonic ab
soarbe într-o mare măsură zgomo
tul produs de mașini și contribuie 
astfel — după cum au arătat ex
periențele — la creșterea produc
tivității muncii.

TAPETE 
TERMICE

In industria construcțiilor 
din U.R.S.S. au loc transfor
mări tehnice revoluționare. 
Intr-un viitor apropiat se vor 
schimba radical metodele de 
construcție și caracterul șan
tierelor. Materialele plastice 
de cele mai diferite feluri vor 
găsi o folosire nebănuită pină 
acum ca elemente de construc
ții. Una din inovații o repre
zintă și tapetele termice.

In curînd vor exista case 
lipsite atit de sobe cît și de 
alte elemente de încălzire. Ele 
vor fi încălzite cu ajutorul 
unor plăci subțiri dintr-un 
material plastic. La Institutul 
pentru tehnologia chimică 
specială din Moscova au fost 
realizate tapete bune condu
cătoare de electricitate și care 
în același timp cedează căl
dura. In aceste tapete sînt in
troduse benzi cu electrozi, late 
de maximum 2 cm. Acest ma
terial cedează căldura cînd 
este conectat la rețeaua de cu
rent electric. Din ambele părți, 
tapetul este prevăzut cu un 
Strat de protecție din cauciuc 
vulcanizat. El nu arde și nici 
nu provoacă scurt-circuitări.

Este suficientă tapetarea a- 
partamentului cu asemenea 
tapete, conectarea lor, și încă
perea se încălzește bine.

chimic.de


Elevi în vizită la Muzeul Brucken thal din Sibiu.

PĂDURE în Editura politică a apărut

Succes deplin

Adunării99

organizațiilor 

membre

ale F.M.T.D.!
(Urmare din pag, I)

Azi se deschide:

A 6-a Adunare Pentru
y V nucleare

FÀRÀ USCATURI”
(Urmare din pag. I)

nunată s-ar putea scrie adîncind 
această mărturisire a mamei lui 
Friedel Mantsch : „Mă uit<m la 
el cînd se întorcea seara, îl pri
veam cum se spală pe mîini. Nu 
așa 
tor 
bă.
Nu 
se întoarce de la muncă. Și îl 
ascultam noaptea dormind, și-mi 
dădeam seama că nu doarme ca 
un om după o zi de muncă. N-am 
vrut să-^mi fac păcat M-am chi
nuit o bună bucată de vreme, pînă 
cînd m-am dus la fabrică să în
treb ce e cu el și, spre durerea 
mea, am aflat că nici inima de 
mamă, nici lunga mea cunoaștere 
a oamenilor nu mă înșelaseră“. 
Hermina Mantsch veghease asupra 
rătăcirii sufletești a feciorului ei 
așa cum pe vremea copilăriei îl 
veghea la căpătîi cînd era bolnav.

Aceeași dragoste frățească și 
părintească am simfit-o și la cei 
despre care am vorbit mai sus 
— conducătorul unităfii, ceilalfi ti
neri din. generafia lui Friedel. 
Cred că nu este întîmplător că trei 
sau patru dintre cei mai vîrstnici 
au găsit aceeași formulă, eceleași 
cuvinte pentru a rosti dragostea 
lor fată de tînărul care le-a dat 
atît de furcă : „am și eu copii“ 
seu „am și eu un băiat“ sau „deși 
al meu este încă mult mai mic, 
am în(eles că am fafă de Frie
del aceleași responsabilități ca și 
fafă de propriii mei 
„Ne-am străduit, deși 
îndoită, să-l promovăm, 
încredere în el însuși, 
să încolțească în el 
pentru munca depusă, 
pentru realizarea simfămîntului de 
perspectivă, să grăbim procesul 
lui de calificare profesională, dar

se spală pe mîini un munci- 
cînd se întoarce de la trea- 
Mă uitam le el cum mănîncă. 
așa mănîncă un muncitor cînd

pașnice. în vederea îmbunătățirii 
climatului politic internațional 
și pentru întărirea păcii, de o 
mare importanță este rezolvarea 
problemei germane. Interesele 
poporului german, ale păcii în 
Europa și în lumea întreagă, cer 
încheierea tratatului de pace 
german și normalizarea pe a- 
ceasta cale a situației din Berli
nul occidental. Atît în pro
blema dezarmării cît și în 
cea germană, U.R.S.S., celelalte 
țări socialiste, au făcut pro
puneri constructive în inte
resul păcii generale menite să 
lichideze pericolul de război. 
Alături de celelalte țări socialis
te Republica Populară Romînă 
își aduce contribuția activă la 
lupta pentru statornicirea unei 
păci trainice în lume.

Tînăra generație își aduce din 
ce în ce mai mult contribuția la 
lupta pentru rezolvarea acestor 
probleme cruciale ale contem
poraneității. în acest cadru, e- 
forturile F.M.T.D. îndreptate 
spre dezvoltarea cooperării, spre 
realizarea unității în mișcarea 
mondială a tineretului în vede
rea atingerii nobilului scop — 
menținerea păcii — au o deose
bită importanță.

Tineretul din țara noastră, a 
cărui muncă și ale cărui nă
zuințe sînt indisolubil legate de 
lupta poporului muncitor pentru 
desăvîrșirea construcției socia
liste, însuflețit de principiile 
coexistenței pașnice și prieteniei 
între popoare, își aduce, alături 
de tinerii iubitori de pace de pe 
întreg globul, contribuția la tri
umful cauzei păcii. El sprijină 
cu hotărîre politica externă de 
pace a Partidului Muiîcitoresc 
Romîn, a guvernului Republicii 
Populare Romîne.

Tineretul patriei noastre, or
ganizația sa — Uniunea Tinere
tului Muncitor — dezvoltă legă
turile de prietenie și solidari
tate cu tineretul de pretutin
deni care militează pentru pace 
și progres.

Tînăra generație din Republi
ca Populară Romînă sprijină în 
mod consecvent eforturile 
F.M.T.D. pentru realizarea unită
ții tineretului lumii în lupta 
pentru preîntîmpinarea războiu
lui și asigurarea unui viitor lu
minos tuturor tinerilor.

La actuala Adunare generală 
a organizațiilor membre ale 
F.M.T.D., delegația U.T.M., ex- 
primînd năzuința tineretului din 
țara noastră, își va aduce contri
buția la rezolvarea importante
lor probleme

Tineretul
rește succes
Adunării.

reprezentînd 
200 de orga- 
ale F.M.T.D. 
P. Romîne a

TOKIO 9 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 9 august, la 
ora 11,02 (ora locală), adică la 
exact 17 ani din momentul cînd 
un avion american a aruncat 
bomba atomică asupra orașului 
Nagasaki, noua populație a ora
șului a păstrat un minut de 
reculegere în memoria victime
lor bombardamentului atomic a- 
mericau.

La marele miting, care a avut 
loc la inițiativa Consiliului mu
nicipal ai orașului în fața mo
numentului victimelor bombar
damentului atomic, participanții 
au adoptat un apel adresat celor 
104 state, membre ale O.N.U., 
cărora le cer să depună toate 
eforturile pentru ca omenirea să 
pună cit mai curînd capăt, pen
tru totdeauna, armei nucleare și

să creeze o lume fără bombe a-» 
tomice și cu hidrogen.

In după-amiaza aceleiași zile, 
a avut loc o ședință comună a 
reprezentanților populației loca
le, participanților la marșul pă
cii și delegaților străini care au 
luat parte la cea dera 8-a Confe
rință internațională pentru in
terzicerea armei nucleare, împo
triva războiului nuclear. Au fost 
discutate problemele luptei pen
tru încheierea cît mai grabpica 
a unui acord cu privire la inter
zicerea armei nucleare și la în
făptuirea dezarmării generale și 
totale.

Participanții la ședință an pu
blicat un apel adresat popoare
lor lumii pe care le cheamă să 
desfășoare și mai energic miș
carea pentru o lume fără bomba 
nucleare.

VARȘOVIA 9 — (corespon
dentul Agerpres transmite). La 
10 august își începe lucrările 
la Varșovia, cea de-a 6-a A- 
dunare a organizațiilor mem
bre ale F.M.T.D. în capitala 
R. P. Polone au sosit nenumă
rate delegații 
cele aproximativ 
nizații membre

Din partea R.
sosit o delegație condusă de to
varășul Virgil Trofin, prim se
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Mun
citor.

Participă pentru prima dată 
la adunare reprezentanți ai 
organizațiilor din America La_ 
tină (Argentina și Chile), pre
cum și din Africa, care au fost 
primite recent în F.M.T.D., 
precum și ai organizațiilor de 
tineret din Ghana, Guineea, 
Brazilia, India și Maroc, care 
au început să colaboreze cu 
Federația Mondială a Tinere, 
tului Democrat.

Adunarea va discuta printre 
altele poziția F.M.T.D. în pro. 
blema luptei pentru pace în 
rindurile mișcării de tineret — 
problemă legată de coexistența 
statelor cu sisteme sociale di
ferite, a luptei popoarelor pen
tru eliberare și luptei împo
triva colonialismului — pro
bleme profesionale, culturale 
și de viață, de însemnătate 
primordială pentru tînăra ge
nerație.

a unei vechi prietenii
ALGER 9 (Agerpres). — La 
august vaporul „Ugleuralsk“ 
adus la Alger 6 500 tone de 

grîu oferit de Uniunea Sovie
tică ca ajutor poporului al- 
gerian. Șeful delegației sovie
tice S. N. Kaverin a declarat 
cu pilejul predării darului, că 
el constituie încă o dovadă a 
vechii prietenii dintre popoa
rele sovietic și algerian.

Mohammed Kharbi, secre
tar general al Ministerului

9 
a

Afacerilor Externe, reprezen
tantul Algeriei, a spus : Pri
mind din însărcinarea guver
nului darul oferit de poporul 
sovietic poporului Algeriei, 
consider că este de datoria 
mea să relev că poporul so
vietic ne-a acordat ajutor în 
decursul întregii perioade a 
luptei de eliberare națională. 
Trebuie să exprimăm sincere 
mulțumiri țărilor care ne-du 
ajutat în timpul războiului ți, 
îndeosebi, Uniunii Sovietice.

Ben Bahmed, președintele 
Societății de Semilună Roșie 
a Algeriei, a spus în cuvînta. 
rea sa că „situația populației 
algeriene s-a dovedit a fi Și 
mai tragică decît ne-am în
chipuit înainte de a fi cunos
cut realitatea. In Algeria tră
iesc într-o mizerie cumplită 
3 milioane de oameni dintre 
care mai mult de jumătate 
sînt copii sub 4 ani, bolnavi 
de rahitism sau de tuberculoză. 
Avem nevoie de ajutorul tu
turor oamenilor cinstiți din 
lume".

Capitalismul de stat în perioada de trecere la socialism.
216 pag. 3,60 lei

în același timp, și acel de clari
ficare cetățenească, simțul de cla
să“. Cînd îi asculți pe oamenii 
aceștia chiar 
unele de-abia
lare — cînd îți erată cu mîndrie ce 
fac, ba și încearcă să-ți explice 
de ce fac așa, cum realizează 
economii, cum asigură o mai 
mare productivitate a muncii, 
cum își repartizează sarcinile în
tre ei, cînd înțelegi cît de sudat 
și de unitar este colectivul, cît 
de puternică este legătura între 
oameni și de mare atașamentul 
lor față de cei ce realizează în
treprinderea, îți dai seama și 
mal bine că un caz ca acela al 
lui Friedel (nădăjduim că vorbim 
la trecut) este un caz rar, izolat, 
nesemnificativ, de care trebuie 
să ne ocupăm pentru a-I îndreptă 
și pentru a arăta altora, pe care 
i-ar putea împinge ispita chiulului, 
că-și taie singuri creanga de sub 
picioare.

Mă uitam la Friedel atunci cînd 
alții mai vîrstnici decît 
explicau : „uite, pînă aici 
atelierul cu încă 7 metri, 
așezat pe temelia de beton o ma
șină nou-nouță“. Și cel care îmi 
vorbea sălta prelata cu care ma
șina sta acoperită, deocamdată în 
aer liber și în mijlocul viitorilor 
7 metri ce se vor zidi, cu gestul 
cu care un sculptor saltă pînza 
sub care e ascunsă capodopera 
vieții sale încă nearătată publicu
lui. L-am văzut pe urmă pe 
Mantsch la masă, în momentul de 
odihnă și de destindere șT o pot 
asigura, pe maică-sa că mînca așa 
cum mănîncă un muncitor. L-am 
văzut la spălător, clătindu-și mîi- 
nile așa cum se spală un muncitor 
și sînt sigur că doarme din a- 
dînc în nopțile de cînd își vede de 
treabă îngăduind în felul acesta 
și mamei sale să doarmă liniștită 
în ceea ce privește viitorul copi
lului său.

Da, dragi tovarăși, străvechile 
proverbe în care s-a cristalizat 
înțelepciunea populară pot fi vă
zute de pe pozițiile noastre cu 
un ochi proaspăt și nou : pădure 
fără uscăiuri nu există, dar atunci 
cînd creanga nu e ruptă, ci nu
mai clintită din încheietura ei, 
avem depline îndreptățiri să cre
dem că sevele puternice vor răz
bate din nou pînă în fiecare fibră 
și că vom putea saluta mugurii 
fragezi și floarea bogată și pe 
creanga aceasta vremelnic secă
tuită. Să avem încredere în forța 
colectivului. O merită întotdeauna.

în atelierele lor — 
în curs de insta-

el îmi 
mărim 
Am și

Primirea de căire ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne a ambasadorului R. D. Vietnam 

la București
Ministrul afacerilor externe 

al R.P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a primit joi în audien
ță pe noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al

R.D. Vietnam la București, 
Dinh Van Duc, în legătură cu 
apropiata prezentare a scriso
rilor de acreditare.

Știri sportive
• La 19 august va începe cam

pionatul categoriei A de iotbal e- 
diția 1862—1963. La actuala ediție 
participă următoarele 15 echipe : 
Dinamo București, campioana tării, 
Petrolul Ploiești, Progresul Bucu
rești, Steagul roșu Brașov, Rapid 
București, Dinamo Bacău, Stiin/a 
Cluj, Știința Timișoara, Steaua 
București, U. T. Arad, Minerul Lu- 
peni, C.S.M.S. Iași, Farul Constan
ta, C.S.O. Crișana Oradea și Vii
torul București. Echipa Viitorul 
care participă la cat. A este alcă
tuită din jucătorii care au evoluat 
In ultima ediție a turneului 
U.E.F.A. și alte elemente tinere. 
Tot la 19 august încep și meciu
rile campionatului 
Campionatul cat. B

de tineret, 
va, începe la

2 septembrie. Vor participa 42 de 
echipe împărțite în 3 serii.

9 Stadionul Republicii din Capi
tulă va găzdui la sfîrșitul acestei 
săptămîni întîlriirea internaționa
lă de atletism dintfe echipele se
lecționate masculine și feminine 
ale Rt P. Romîne și R. P. Bulga
ria. Sîmbătă concursul începe la 
ora 17, iar duminică de la ora 18. 
Din echipa țării noastre vor face 
parte recordmana mondială Iolan- 
da Balaș, soții Grecescu, Z. Vamoș, 
V. Jurcă, Măria Diacopescu-Dițip 
Ion Sorin, E. Ducii și aîții.

9 între 2 și 7 septembrie va a- 
vea loc în R. P. Polonă, la Lodz 
cea de-a 3-a ediție a competiției 
pugilistice internaționale „Dinamo- 
viada".

(Agerpres)

care se vor dezbate, 
patriei noastre do- 
deplin lucrărilor
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Mica așezare minieră Brad, regiunea Hunedoara a căpătat în anii regimului democrat-popular o în
fățișare plăcută, mult deosebită de trecut, lală în fotografie o vedere a noilor blocuri din oraș.
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Ion Bănuță:

culegere 
apărută 
Editura

n nana sa 
de versuri, 
recent în 
Tineretului, Ion Bă
nuți enunță o idee 
poetică interesantă, 
și anume retrăirea,

în toamna bogată, a unor bucurii 
de care nu prea i-a făcut parte 
furtunoasa primăvară. Mai pre
cis, e vorba de sentimentele omu
lui a cărui tinerețe s-a consu
mat într-o perioadă aspră, de 
lupte și jertfe, și care astăzi 
simte nevoia să reverse din adîn- 
cul inimii căldură, patos juve
nil, resurse de gingășie neexpri
mate la timpul lor.

Dar autorul volumului „Am 
rechemat iubirea“ nu este un 
liric prin excelență; mai la lar
gul său în descripție, în evocări 
sau invocații, îl surprinzi prea 
adesea eolțuros și crispat în re
gistrul suav, stîngaci în delica
teță. greoi cînd ar 
tandru. Contrastul
— între intenție 
zare, pune pe 
problema mijloacelor de expre
sie. Evident, Bănuță tinde spre 
înnoirea acestora „cu orice preț”
— numai că prețul se dovedește 
adeseori exagerat. Dorința 
a evita locurile comune, 
mula directă, retorișpiul 
tip — îl duce nu o dată la 
primări forțate, la imagini necla
re; pe alocuri de-a dreptul ex
travagante. însuși sensul major 
al volumului, pe care-1 semna
lam în primele rînduri, cu greu

vrea să fie 
— frecvent 

și reali- 
prim plan

de 
for- 
ief- 
ex-

poate fi dedus din mottoul ofe
rit de autor : „Am rechemat iu
birea / din vîrstele adinei, / din 
faldurile vremii, / cînd ne tîram 
pe brînci”.

în context, „vremea cînd ne tî
ram pe brînci” caută să sugere
ze, probabil, trecutul întunecat ; 
cititorii pot înțelege însă că i 
vorba de mica copilărie.

Căutînd să folosească un lim
baj cît mai original, pentru a 
cînta transformările revoluțio
nare din țara noastră, poetul 
consideră că omul, constructor al 
socialismului, „scorni belșug și 
miere din demnitate și putere” 
— operațiune oarecum alchi- 
mistieă — iar mai departe, în a- 
celași poem (Perspectivă) ne în
credințează că toate acestea nu 
6e făcură „dintr-o strimbătură,/ 
a nu știu cărui dumnezeu / ză
lud prin cer și teleleu / scuipînd 
in văzduh, aiurea, / ba vilceaua, 
ba pădurea, / ba un șarpe, ba un 
astru, /ba un cer albastru / ba 
Un dram de fericire / după soro- 
cire / cînd devii pămînt și fier,! 
și te faci boier în cer“,

Un veritabil torent de termeni 
pespgestivi în ciuda (poate că și 
din cauza) tendinței străvezii de 
a imita fraza poetică și vocabu
larul meșterului „Cuvintelor po
trivite” și-a) „Florilor de mu
cigai”. (Și fiindcă veni vorba, 
autorul, într-o piesă omagială, 
crede a ști că lui Arghezi, la 
naștere, „îi cîntară ciocirlii I 
orătănii și Marii” — ceea ce, 
oricît de largă accepție am da

simbolului artistic, ne cufundă 
în neagră nedumerire).

Tendința criptică, frizînd er
metismul, culminează în „Seară 
de iarnă”, autentică șaradă din 
care se poate înțelege orice, în 
general, și nimic precis. Iată cî
teva mostre : „Am ordonat an
chetă nocturnă-n Univers / Cu 
prietenii mei de luptă, / pornind 
de-adevăratele / am spart depo
zitele cerului, / să prad luminile, 
nestematele / Degetele lumii 
mi-au fost complicii”. Și mai de
parte : „Am coborît capturile /

a considera că miracolul poetic 
se produce „de la sine’, fiind 
cumva „în firea lucrurilor”. Alt
minteri nu ne putem explica a- 
semenea înșiruiri de verbe și 
substantive, de propoziții elipti
ce, adesea, de logică sintactică.

„Inimă de negru : / roșie ca 
macul / Inimă yankee. t / neagră, 
de tăciune. / Roșu-i mersul vre
mii, / și rubinu-i roșu / Africa 
e neagră. / Albă e lumina...” 
și așa mai departe, pînă la cul
minația finală: „Tot pămîntu-i

NOTE DE LECTOR
cu scirbă și sudalmă, / și-am 
uitat să mai ghicesc / in palmă” 
ți, de asemenea : „Prin nopțile 
albe, / din aurul din plete, / 
mi-am făurit, / pămintenești ar
muri, / să mă îmbăt ds slava I 
adîncilor păduri”.

Aici nici încercarea de a in
terpreta un ajută la nimic, con
cluzia care se impune fiind aceea 
eă autorul însuși n-a avut o con
cepție clară asupra sensului ți 
finalității lucrării respective.

Trebuie precizat că acestea nu 
sînt excepții; atari procedee ar
bitrare dau tonul și nota gene
rală a volumului. Autorul pare

frate. / Floare e iubirea, / Afri
ca e floare. ) Să slăvim iubirea“.

Cu cine.i frate pămîntul ? 
Ce-are rubinul cu mersul vre
mii ? Cine și cînd a stabilit di
ferențe cromatice între inimile 
negrilor ți cele ale „yankeilor”?

Iată cîte enigme ne ridică 
simpla lectură a trei strofe din 
poezia „Africa”. Exemple ase
mănătoare șe întîlneec, repet, 
aproape la fiecare pagină.

Personal, nu-mi explic cum 
Bănuță, autorul unor poezii re
ușite, își tolerează slăbici
uni ți erori de această fac
tură !— adică, elementare —t

Un protest al guvernului R.D.G 
adresat puterilor occidentale

BERLIN 9 (Agerpres). — Gu
vernul R. D. Germane a a- 
dresat la 6 august prin inter
mediul ambasadei Republicii 
Populare Polone o notă de pro
test celor trei puteri occiden
tale în legătură cu explozia de 
la 20 iulie din stația căii fe
rate urbane „Botanlscher Gar- 
ten“ din Berlinul occidental. 
După cum se arată în notă, 
teroriștii vest-berlinezi au pro
vocat explozia tocmai în mo
mentul cînd trenul electric 
orășenesc se apropia de pero
nul stației. In legătură cu a-

ceasta a apărut necesitatea sis
tării temporare nu numai a 
circulației trenurilor electrice, 
ci și a circulației pe liniile de 
mari distanțe dinspre și înspre 
Berlinul occidental, folosite și 
de puterile de ocupație.

Guvernul R- D. Germane 
subliniază din nou că guver
nele puterilor occidentale care 
exercită funcții de ocupație în 
Berlinul occidental sînt da
toare să ia măsuri imediate 
împotriva grupurilor teroriste 
organizate de Senatul vest- 
berlinez.

Ședință a Consiliului
de Miniștri francez

PARIS 9 (Agerpres). - 
Miercuri a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri fran- 
eez, sub președinția generalu
lui de Gaulle care și-a între
rupt în mod special odihna 
în provincie. După cum rela
tează United Presș Internațio
nal, principalul 
acestei ședințe a fost 
rîrea exprimată în mod clar 
de purtătorul de cuvînt al gu
vernului, Alain Peyrefitte, că 
Franța „nu are 
cedeze cererilor 
ceea ce privește unele 
cesii în problemele agricole 
care să permită 
gliei în Piața 
peapă“.

Referindu-se 
aduse în special de 
tanlcă, că Franța a 
care prin atitudinea 
sigentă adoptată la 
de la Bruxelles a 
încheierea unui acord în ceea 
ce privește asigurarea unor 
piețe de desfacere pentru pro
dusele agricole ale țărilor 
Commonwealthului, Peyrefitte 
a declarat că delegația^ fran
ceză nu a făcut decît să apere 
la Bruxelles prevederile Tra
tatului de la Roma și ale a-

iubirea“
mergînd cu lipsa de autoexigen
ță pînă la neglijențe gramatica
le („Ciripitul — de mătasă — / 
cum să spui ? / Era sfînt, cum 
altu-n lume, / nici că nu-i!”) 
sau improprietăți profund supă
rătoare : „Izvorul, cînd murmu
ră / e limpede și-n gură” 
(Limpezimea ține de vizual, ne
cum de gustativ; parcă poți 
zice: această sarmală are un 
gust obscur ?) „Nu mă vreau 
colos miop / ci numai o zarvă-n 
plop...” / (Termenii antinomici 
sînt incompatibili : ce-are a face 
colosul cu zarva din copacul res. 
pectiv ?).

Fără îndoială, deși nu mai se 
află la începutul activității poeti
ce, ar fi greșit să reproșăm exclu
siv autorului lipsurile artistice 
ale recentei culegeri. Cred că nu 
mă înșel considerînd că unii 
critici literari i-au dat un foarte 
slab ajutor lui Ion Bănuță, tre- 
cînd în ultimul timp în mod i- 
nexplicabil de la persiflarea di
rectă la aprecieri măgulitoare, cu 
evitarea analizei la obiect. O 
slabă exigență au dovedit, de a- 
semenea, redactorii Editurii Ti
neretului. care n-au muncit eu 
suficient simț de răspundere 
pentru a-1 ajuta pe autor în rea
lizarea unui volum la nivel ar
tistic superior.

„Am rechemat iubirea” cuprin
de unele poezii : puține, din

rezultat al 
hotă-

intenție 
britanice

să 
> în 
con-

intrarea An- 
comună euro-

la acuzațiile, 
ppesa bri- 
fost aceea 
sa intran- 
tratativele 
împiedicat

păcate — de natură să justifice 
un atare deziderat. Intre acestea 
menționez : „Vrăjitorul”, „Eroa
re”, „Prevestire”, „Lenin”, „Se 
duc carele la Roci”, „Sînt un 
ateu ce-nalță rugăciuni”. De 
asemenea, fragmentar, într-o 
poemă sau alta, întîlnim imagini 
demne de reținut, distingem flu
turarea unor aripi tinzînd spre 
înălțimi :

Vin și ciutele sfioase 
arcuite-n ape line, 
clătinînd frunzișul verde, 
la izvoare să se-nchina
....................................................... ....... s

Trece toamna pe alei, 
printre frunzele de aur...
Și zăresc pe urma ei 
Crivățul, străvechi balaur.

Și-i slobodă de-acum. cărarea 
spre Venus și spre noi luceferi 
și vom zbura prin spații teferi, 
făcîndu-ne prin cer plimbarea.

încheind, voi mărturisi că îl 
prefer pe Bănuță în ceea ce cred 
că-i este mai propriu, în decla
rația directă, fără complicații 
inutile („Sînt un ateu ce-nalță 
rugăciuni“), în reflecția clară ți 
inspirată („Lenin*) sau chiar în 
satira mușcătoare împotriva min
ciunii, prostiei și fariseismului.

DAN DEȘLIU

cordului cu privire la promo
varea de către „cei șase“ a 
unei politici agricole comune.

★
PARIS 9 (Agerpres). — Se

cretarul de stat pentru pro
blemele informațiilor Peyre
fitte a anunțat la sfîrșitul unei 
ședințe a Consiliului de Mi- 
niștri că guvernul francez a 
refuzat cererea de a acorda 
credite Algeriei. Această ce
rere a fost prezentată acum 
cîteva zile guvernului francez 
d,e Fares, președintele organu
lui executiv provizoriu alge
rian.

WASHINGTON 9 (Agerpres). 
— Associated Press transmite: 
In Uniunea Sovietică produc
ția de unt a sporit în compa
rație cu anul 1953 cu 80 la 
sută, U.R.S.S. ocupind în pre
zent primul loc în lume în ce 
privește producția acestui ali
ment.

Relatând despre aceasta la 1 
august, Serviciul american 
pentru informații agricole din 
străinătate a arătat totodată 
că în S.U.A. producția de unt 
a rămas la nivelul anului 1953.

In anul 1961 producția de 
unt a fost în Uniunea Sovie
tică de 1,97 miliarde livre în 
comparație cu 1.54 miliarde li
vre în S.U.A.

In sprijinul acordării
independentei coloniilor portugheze
NEW YORK — Comitetul 

Special al O.N.U. pentru cer
cetarea situației în teritoriile 
aflate sub dominația portu
gheză a adoptat la 8 august, 
în unanimitate, un raport care 
urmează să fie înaintat Adu
nării Generale și Comitetului 
pentru examinarea problemei 
aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale.

In raport se cere să se a- 
corde neîntârziat independența 
tuturor coloniilor portugheze

și, în acest scop, se recomandă 
Adunării Generale să adopte 
măsurile necesare pentru a a- 
sigura traducerea în viață a 
ultimelor rezoluții ale O.N.U. 
Pronunțindu-se pentru crearea 
unui grup special O.N.U. care 
să urmărească evoluția situa
ției în coloniile portugheze, co
mitetul cere în raportul său 
să nu permită introducerea de 
armament în aceste teritorii, 
să anuleze interzicerea parti
delor politice și să-i amnisti
eze Pe deținuții politici.

pp scurtba^Sii
BUENOS AIRES 9 (Ager

pres). — Noua criză care a 
izbucnit la 8 august în Argen
tina o dată cu răscoala gene
ralului Federico Toranzo Mon- 
tero, comandantul forțelor ar. 
mate din provincia Saltas, si
tuată în nordul Argentinei, a 
avut un deznodământ rapid. 
După cum transmit agențiile 
occidentale de presă, generalul 
Juan Batista Loza, ministrul 
forțelor armate terestre și co
mandantul suprem al armatei 
argentiniene, împotriva căruia 
a fost îndreptată răscoala, și-a 
prezentat demisia în seara zi
lei de 8 august, după ce a de
venit cunoscut că răsculații se 
bucură de sprijin în cadrul 
diferitelor unități ale armatei. 
Funcția lui Loza a fost prelua
tă provizoriu de ministrul de 
război Jose Luis Cantilo.

LEOPOLDVILLE. — Potrivit ști
rilor primite din Leopoldville, gu
vernul central al Republicii Congo 
a interzis orice legături prin 
poștă, telegraf și radio între pro
vincia Katanga și lumea exterioa
ră. Totodată, guvernul Congoului 
a anunțat că ia măsuri împotriva 
tuturor companiilor care sprijină 
regimul Iui Chombe. Aceste mă
suri âu urmat direct hotărîrii 
guvernului privind interzicerea 
zborurilor deasupra Katangăi.

DJAKARTA. — Presimțind apro
piatul sfîrșit al dominației lor în 
Irianul de vest, colonialiștii olan-

Pp scuri
dezi, plini de ură in urma înfrin- 
gerilor suierite, se răzbună pe 
populația insulei care a primit cu 
entuziasm știrea despre apropiata 
eliberare. După cum se anunță din 
Irianul de vest, retrăgîndu-se sub 
loviturile partizanilor, colonialiștii 
olandezi folosesc tactica pământu
lui pirjolit : distrug satele, supun 
la represiuni populația care sim
patizează cu partizanii. Căutînd să 
se salveze de represiuni, locuitorii 
din sate întregi se refugiază în 
păduri.

CAIRO. — Potrivit unui comu
nicat dat publicității de imamul 
Omanului la Cairo, în ultimele 
zile au avut loc noi ciocniri între 
trupele britanice și patrioții orna- 
nezi. Au fost semnalate asemenea 
ciocniri în împrejurimile localită
ților Hamra și Behlan. Patrioții 
omanezi au atacat prin surprindere 
caravane militare britanice, dis- 
trugind mai multe care blindate, 
și provocîndu-le pierderi in oa
meni.

ATBNA. — In dimineața de 9 
august peste 100 000 de construc
tori din Atena și Pireu au decla
rat o grevă de 48 de ore.

Muncitorii protestează împotriva 
proiectului de lege prezentat de 
guvern parlamentului, care pre
vede perceperea de noi impozite 
de Ia oamenii muncii greci.

TOKIO. — Forțele democratice 
din orașul Mombetsu (insula Hok
kaido) au repurtat o victorie. în 
alegerile municipale. Populația 
muncitoare din oraș a Obținut a- 
legerea candidatului comunist, 
Haruo Sinoda, ca deputat al Adu
nării Municipale.



A opta sărbătoare 
a tinereții

■ a început nu pare
|ara celor o mie de 
lacuri, ci tarei celor 
o mie de insule ; 
intensul cer albastru 
al Romîniei, aerul 
dilatat de căldură 

jucînd deasupra pămînfului ca o 
nesfîrșifă apă translucidă au ră
mas în urmă, lei numai pafru ore 
de zbor, departe totuși. Prin gea
mul avionului, pe întinsul cenușiu 
și mohorît al mării, se văd insu
lele finlandeze ; sînt nenumărate, 
risipite și adunate de inepuizabila 
fantezie a naturii : de la bucățica 
de stîncă negru-roșcafă, linsă de 
vint și de ape, la grupuri de os- 
troave rotunde ca o adunare liniș
tită de broaște țestoase, pînă la 
insule mai mari din a căror ver
deață întunecată răsar acoperișuri 
roșii.

Clima modelează orașele, le 
pune o pecete unică, nerepeta
bilă : Helsinki pare un melancolic 
oraș modern de provincie, într-o 
zi de duminică, cu oameni gravi, 
reținuți, puțin dispuși să , se des
chidă ; nu este sfrada romînească , 
sau italiană, plină de viață, de 
culoare, de ritm, de exuberanță, 
familiară și apropiată ; aici totul 
e suav și depărtat, ca muzica lui 
Sibelius, distant și politicos.

Va reuși oare cel de-al Vlll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților să aducă aici freamă
tul, veselia tinereții, a acelui ti
neret care nu știe să fie indife
rent, care nu vrea și nu poate fi 
indiferent, cere vrea să cunoască, 
să se apropie și care șfie că ba
rierele artificiale ridicate de pro
motorii imperialiști ai războiului 
rece nu durează ?

■A
Că s-au străduit unii să se 

pună stavilă împotriva torentului 
puternic al dorinței de pace și 
înțelegere a tineretului lumii — 
este un lucru cunoscut. Dar cine 
erru ei, cei care au încercat să 
aducă la această sărbătoare opti
mistă steagul zdrențuit al dușmă
niei și al războiului ?

l-am văzut. Mărturisesc că-i ui
tasem ; sînt atîția ani de cînd a- 
ceasfă buruiană nu mai găsește 
teren prielnic în patria mea. l-am 
recunoscut ușor : poartă o uni
formă „morală“ : ochi iîmpi, hol
bați de ure aceea grea și lîncedă, 
produs al prostiei iremediabile, al 
refuzului de-a gîndi ; lațe unsu
roase, bluzoane de piele neagră ; 
îndoctrinați „ideologicește“ cu 
wisky și gin, urlînd, urlînd fie
care de unul singur înfr-o peni
bilă cacofonie. Am întrebat pe un 
trecător, czre-i privea „impasibil“: 
Ce spun ? „Nu spun nimic. Urlă“. 
E și normal. N-au ce spune. Și-a- 
tunci le rămîne urletul. Răgușit, 
în pustiu, inutil ca orice urlet.

Urletul și frica. Pentru că dele
gațiile care străbateau orașul în- 
dreptîndu-se spre marele stadion 
Olimpic i-au redus ' la tăcere pri- 
vindu-i doar. S-au înfruntat atunci 
pe străzile melancolicului oraș

Titus Popovici
nordic două priviri : una liniștită, 
senină, calmă, încrezătoare, băr
bătească, a celor care au cîntat 
într-un cor uriaș minunate imnuri 
închinate păcii și prieteniei — și 
privirea' tulbure, încețoșată, care 
s-a plecat și S-a întors, a huliga
nilor, a derbedeilor, pe care i-a 
condamnat tăios și dur, în primul 
rînd, opinia publică finlandeză, 
opinia celor 18 000 de osspeți ai 
Festivalului, veniți din toate col
țurile lumii. Și asta pentru moti
vul foarte simplu că rațiunea în
vinge totdeauna urletul troglodi
tului beat sau treaz. Or, Festiva-

Iul a fost o victorie a rațiunii.: a 
unei rațiuni tinere, sănătoase, care 
caută apropierea și înțelegerec' re
ciprocă, care caută un răspuns co
mun, omenesc problemelor atît 
de complexe cărora trebuie să le 
facă față și generațiile tinere de 
pretutindeni.

★
Marele stadion Olimpic e arhi

plin. E seară, dar zilele sînt 
lungi, se întunecă abia la zece 
seara, steagurile lumii flutură în 
vînt și stadionul arhiplin vuiește. 
Gc' în Sud. Despre „indiferența“ 
care va „tempera“ elanurile 
Festivalului au scris în perioada a- 
ceasta toate fițuicile reacționere 
din lume. Mi se pare că și des
pre ploaie. Și a plouat, torențial. 
Stadionul a rămas arhiplin. Soa
rele îl avecu în. ochi și în inimă 
zecile de mii de spectatori finlan
dezi, cei 18 000 de delegați 
care au defilat cîntînd, dan- 
sînd, strigînd „Pace și prie
tenie“ în toate limbile pămîn
fului. Delegația Algeriei, primită 
cu nesfîrșite ă'plauze, îmbrăți
șată de tinerii francezi care 
și-au părăsit locurile și i-au aco
perit cu flori, Cuba eroică salu
tată printr-o puternică ■„ ovație, 
brazilienii dansînd pe tot parcursul 
o sambă îndrăcită, cei cîțiva spa
nioli salutați cu un unanim : Es- 
pàna, si I Franco, no I Grecia pri
mită cu lozinca „Libertăte !“, ti
nerele țări proaspăt eliberate de 
jugul colonial, fiecare aducînd o 
frîntură din cerul de acasă, din 
freamătul pădurilor nesfîrșite, din 
cìntecele lor ; delegația patriei 
noăstre uimind prin explozia de 
culoare a costumelor naționale, 
aici în Finlanda unde există un 
adevărat cult cl florilor ; delegația 
Uniunii Sovietice lă' intrarea că-

reia tribunele s-au sculat tn pi
cioare...

Ar trebui prea multe pagini ca 
să redau clocotul, efervescența 
spirituală care a cuprins Helsinki 
în aceste zile : întîlnirile dintre 
cineaști, scriitori, studenți și al
tele, în care fiecare vorbitor a 
încercat să ofere o imagine 
succintă dar substanțială o pre
ocupărilor, a căutărilor, a greu
tăților, dorința fierbinte de 
cunoaștere reciprocă, de îmbogă
țire a experienței proprii, de gă
sire a unui limbaj comun.

★
In epoca noastră, miturile ab

surde, cu grijă întreținute de 
reacțiunea din toate părțile, prin 
nemaipomenite mijlozee de-a di
fuza minciuna, de-a întreține ig
noranța, de-a sluji pe altarul răz
boiului rece, toate aceste mituri 
cu care se încearcă înșelarea omu
lui de bună credință, cad unul 
după altul, luri Gagarin a fost 
primit cu un nestăvilit entuziasm, 
poate și pentrucă odată cu zbo
rul său s-a prăbușit în țăndări mi
tul atît de scump inimilor imperia
liste al „superiorității“ tehnice 
occidentale.

Tineretul lumii, venit la Festival, 
a contribuit din plin prin toate 
manifestările lui la dărîmarea în 
conștiința oamenilor de bună cre
dință a zltor mituri, pentrucă tot 
ce s-a petrecut la Helsinki în a- 
ceste zile a întărit prietenia între 
popoare, convingerea că ome
nirea poate și trebuie să trăiască 
în pace, în numele fericirii, ăl cul
turii, al bucuriei de-a trăi.

★
Un ziar finlandez a publicat un 

desen vesel : doi tineri părinți 
dueîndu-și copilul la plimbare cu 
căruciorul. Copilul strigă cît îl 
ține gura : Reuha ja ystavyys I în 
timp ce tatăl, beat de fericire, 
spune : Uite-I, a pronunțat primele 
cuvinte.

Rauha ja ystavyys I Pace și 
Prietenie I

Și e foarte bine ca aceste cu
vinte să fie primele la care să 
se gîndească și copiii și aceia 
care au fost odată copii. In nu
mele vieții și al păcii.

Locuitori ti Helsinkiului în vizită la cantonamentul delegației tineretului romîn.

Din nou. R.P.R. pe primul loc I Căpitanul echipei noastre de volei feminin primește cupa,

Aprecieri entuziaste
IURI GAGARIN, 

pilot cosmonaut (U.R.S.S.) :

„Am avut fericirea să parti
cip doar o singură zi la fes
tival cu reprezentanții tinere
tului planetei noastre, dar ea 
va rămîne întipărită în min
tea mea, deoarece mi-am dat 
seama că nu există forță care 
să frîngă unitatea tineretului 
în lupta pentru pace".

iTiaeri din toată lumea 
despre Festival

el a avut un succes imens. 
Importanța lui pentru tinere
tul din toate țările este e- 
normă".

Ajustoru! ton fanase 
povestește.,.

■
înărul ajustor Ion
Tănase de la Uzi
na „Grivița Roșie" 
s-a întors de două 
zile de la Helsinki. 
In suflet îi dăi

nuie imaginile de 
neuitat ale Festivalului. E pu
țin obosit de drum, dar nu e 
chip să se odihnească. Pretu
tindeni unde se duce, la uzi
nă, la casa de cultură, pe 
stradă, ba chiar și acasă, este 
înconjurat de tineri care-l so
licită să le povestească despre 
cele văzute la Festival. Aseară 
l-am găsit în fața casei lui 
de pe strada Eduard Grand 
vorbind unor tineri din car
tier despre Festival. L-am 
rugat să ne împărtășească și 
nouă unele impresii de la 
Festival pentru a le publica 
în coloanele „Scînteii tineretu
lui“. Iată ce ne-a spus tînărul 
ajustor:

— Festivalul a fost o impu
nătoare întîlnire în care tineri 
de pe toate continentele 
și-au manifestat dorința de 
a trăi în pace și de a lega 
prietenii cu semenii lor de 
pretutindeni. Helsinki e un 
oraș frumos, cu casele risipite 
printre stînci și lacuri. Timp 
de zece zile au răsunat aici, 
în aproape toate limbile pă- 
mîntului cuvintele care oglin
desc cel mai bine năzuințele 
cele mai fierbinți ale tinere
tului lumii : pace și prietenie.

Am legat prietenii cu tineri 
de pe toate continentele, am 
avut întîlniri pe profesii în

care s-a vorbit despre munca 
noastră și despre condițiile de 
trai. Delegația cubaneză, în 
rîndul căreia legasem nu
meroase prietenii a fost îm
preună cu noi la multe mani
festări.

Tinerii romîni erau înconju
rați cu dragoste și simpatie 
atît de delegații din celelalte 
țări cît și de locuitorii bătrî- 
nului oraș finlandez. Locurile 
unde artiștii noștri prezentau 
spectacole erau supraaglome
rate. De neuitat vor rămîne 
întîlnirile noastre cu tinerii 
din zeci de țări, manifestările 
entuziaste ale Festivalului și, 
mai ales, marele succes al 
spectacolului național prezen
tat de artiștii din delegația 
romînă. La el au participat 
mii de tineri și strigătele de 
„vivat Romînia“ nu mai con
teneau.

Oricine a fost la Festival a 
rămas cu convingerea fermă, 
că tinerii de pretutindeni urăsc 
războiul și doresc să trăiască 
în pace. Tinerii pe care i-am 
cunoscut la Festival, tineri din 
diferite țări, și-au manifestat 
cu toții hotărîrea de a lupta 
pentru triumful păcii. Ei, ca 
și întregul tineret al lumii vor 
să construiască, să creeze, să 
muncească și să se bucure de 
anii tinereții. Iar aceasta 
presupune pace. Sînt convins 
că ideile Festivalului, ideile 
păcii și prieteniei, scumpe tu
turor popoarelor, tuturor tine
rilor, vor dobîndi mereu noi 
victorii.

Ce m-a impresionat 
mai mult

LABEL SHULMAN, 
dramaturg din S.U.A. :

A. MASNJAK, 
inginer constructor, 

Polonia :

„Am 27 de ani. Scriu de 
mult, dar abia de trei ani 
m-am consacrat în întregime 
dramaturgiei. Tema principală 
a pieselor mele este înțelege
rea între oameni în interesul 
păcii. In Statele Unite nu este 
ușot să obții punerea în sce
nă a unei piese cu o astfel 
de orientare, și situația mea 
materială nu este strălucită.

La festivalul de la Helsin
ki mi s-a înfăptuit visul de 
a mă întîlni cu colegii mei 
din U.R.S.S. și din țările Eu
ropei răsăritene. Acum, pri
vesc altfel multe lucruri. In
tenționez să scriu o piesă des
pre festival".

S. SUBASINHGA, 
student al Institutului 
agricol din Ceylon :

„Dintre toate întîlnirile de 
la Festival cea mai mare im
presie mi-a produs întîlnirea 
constructorilor, care a avut loc 
în orașul Tampere, Mii de 
oameni au ieșit în stradă sa- 
lutînd furtunos pe tinerii con
structori din diferite țări, oas
peți ai lor. Ce primire minu
nată ne-au făcut muncitorii 
în timpul vizitei noastre pe 
șantiere !

Profesiunea noastră este cea 
mai pașnică. Noi construim 
case. Le construim pentru ca 
în ele să locuiască oameni, nu 
pentru a servi drept țintă 
pentru bombe.

Festivalul este tot un fel 
de constructor. El a pus încă 
o piatră la edificiul păcii și 
prieteniei popoarelor din toate 
țările. în aceasta constă cel 
mai fericit bilanț al lui“.

Peste un an asasinii fasciști 
au ucis-o și pe mama. Aveam 
atunci numai opt luni și toate 
cele întîmplate mi le-a poves
tit bunica. Voi urî însă toată 
viața pe cei care încearcă să 
reediteze zvastica fascistă. Am 
strîns pumnii cînd am văzut 
pe lacheii care au încercat 
să fluiere autobuzele festiva
lului, deși aceste fluierături, 
pe fondul capitalei finlandeze 
în sărbătoare, au apărut ca 
niște jalnice bîzîituri de țîn- 
țari,

Sînt încă mulți tineri în 
lume, tineri din țările capita
liste, care nu-și pot realiza 
dorințele lor cele mai firești. 
La festival, mulți dintre ei 
au văzut ce minunat, ce ar
monios se dezvoltă tineretul 
din țările socialiste. Iată de ce 
festivalul are dușmani. Ei 
sînt însă neputincioși. Ei nu 
sînt decît un grup jalnic“.

tival din țările Asiei și Africii. 
Delegația Ugandei vrea să-și 
afirme încă o dată sprijinul 
deplin pentru ideile și spiri
tul festivalului.

Vrem de asemenea ca toți 
să înțeleagă că delegația 
Ugandei, atît la festival cît și 
în afara festivalului se pro
nunță cu hotărîre împotriva 
colonialismului, imperialismu
lui și neocolonialismului".

■ r fi necesare mul
te pagini de ziar 
pentru a scrie nu
mai despre o par
te din cele văzute 
la Festivalul de la 
Helsinki, despre 

oamenii pe care i-am cunoscut 
acolo, despre turneul de volei 
la care am participat cu echi
pa feminină de tineret a țării 
noastre, despre atenția de care 
S-a bucurat delegația romînă 
din partea finlandezilor.

Cel mai mult m-a impre
sionat dorința miilor de parti
cipant! de a-și aduce contribu
ția la instaurarea pe întreg 
pământul a păcii, colaborării, 
bunei înțelegeri. Lozinca „Pace 
și prietenie !“, lozinca tradițio
nală a Festivalurilor, tradusă 
în zeci și zeci de limbi și dia

Aspect de la un spectacol prezentat de tineri artiștii sovietici. „Am venit la Helsinki din 
Ceylon, dar acest drum lung 
nu a fost în zadar. Nu știu 
cum să-mi exprim impresiile 
despre festival, nu am cuvin
te pentru aceasta. E clar că

HANS KOPPI, 
student R. D. Germană :

„Părinții mei au fost anti
fasciști. în anul 1942 hitleriștii 
l-au împușcat pe tatăl meu.

M. KIDZA,
șeful delegației Ugandei :

„Vrem să fie clar pentru 
toți că din punctul de vedere 
al delegației noastre, Festiva
lul și-a îndeplinit sarcinile 
propuse și a constituit un 
succes uriaș în ciuda încercă
rilor zadarnice ale imperialiș
tilor de a-1 zădărnici, în ciu
da eforturilor disperate de a 
corupe pe participanții la fes

lecte de pe glob, a exprimat 
și la Helsinki, sentimentele 
tuturor celor ce au participat 
la această mare sărbătoare a 
tineretului de pretutindeni.

Revenind la competiția 
sportivă la care am participat, 
turneul feminin de volei, tre
buie să arăt că toate jocurile 
au fost foarte grele. In spe
cial ultimul, cel cu R. S. 
Cehoslovacă, pe care l-am cîș- 
tigat cu 3-1. Pregătirea a fost 
foarte bună și, împreună cu 
dorința tuturor jucătoarelor de 
a se comporta cît mai bine, 
au făcut ca medalia de aur 
să ne revină.

La Helsinki mi-am dat sea
ma cît de mare este dorința 
de pace a tineretului din toate 
continentele, din toate țările 
lumii.

Ne-am împrietenit cu zeci 
și zeci de tineri și tinere cu 
pielea neagră, galbenă sau 
albă. Am făcut schimb de in
signe, ne-am făcut reciproc vi
zite, am participat la ln- 
tîlnirea tinerelor fete unde 
mi-am dat seama că fetele din 
lumea întreagă iau parte tot 
mai activă la lupta pentru 
pace și progres.

Carnetul meu e plin de în
semnări pe care mi le-am fă
cut cu gîhdul de a le împăr
tăși elevilor mei de la Grupul 
școlar metalurgic „Unirea“. Aș 
vrea să le spun, în primul 
rînd, că tineretul lumii și-a 
exprimat la Helsinki atașa
mentul său față de ideile în
țelegerii între popoare și ale 
coexistenței, hotărîrea sa de a 
apăra pacea.

prof. DOINA POPESCU
căpitanul echipei feminine 

de volei

Mii de tineri delegafi și lo
cuitori ai Helsinkiului au ve
nit în întîmpinarea primului 

cosmonaut luri Gagarin.

Studenții lumii la Helsinki

Micu|ul finlandez e fericit. A obținut autograful cerut de la un 
sol din îndepărtata. Brazilie,

■ e-am reîntors de cîteva zile de Ia 
Festival. Impresiile, astăzi foarte 
proaspete, nu se vor șterge curînd 
din amintirea delegaților.

Și la acest Festival, tineretul stu
dențesc a fost larg reprezentat. 177 
de organizații studențești, din 80 

de țări ale lumii, și-au trimis solii lor la Hel
sinki, la sărbătoarea tinereții, desfășurată sub 
semnul lozincii tradiționale a festivalurilor — 
„Pace și prietenie'. Cifrele arată că, față de 
celelalte festivaluri, organizațiile studențești au 
avut la Helsinki cea mai largă participare.

Răsfoind agenda manifestărilor studențești, 
avem o imagine concludentă a locului pe care 
l-au ocupat acestea în desfășurarea Festivalului, 
în cadrul seminariilor, al întîlnirilor, al activită
ților desfășurate la Clubul internațional studen- 
țeso al Festivalului, solii studenților lumii s-au 
întîlnit pentru a discuta unele din cele mai im
portante probleme eare-i preocupă. Concepțiile

politice, filozofice și reli
gioase diferite nu i-au 
împiedicat să găsească
un limbaj comun în dez
baterea unor importante probleme ale partici
pării studenților la lupta popoarelor pentru 
apărarea păcii. Seminariile cu temele „Lichida
rea sistemului colonial și dezarmarea generală 
și totală“, „Principiile democratizării învățămîn- 
tului și adaptarea lui la cerințele epocii noastre“ 
etc. s-au bucurat de un real succes. Au mai 
avut loc interesante dezbateri privind proble
mele actuale ale literaturii pentru tineret, pro
bleme ale teatrului studențesc, ale cinematogra
fiei, dezbateri în cadrul „Tribunei libere” 
privind probleme generale ale studențimii.

La toate aceste activități, delegația studenți
lor din țara noastră a participat activ. Contri
buția ei a fost apreciată ca foarte rodnică. De
legații noștri an susținut intervenții, au parti
cipat la discuții.

Fără îndoială, din programul studențeso al 
Festivalului, seminarul consacrat „Principiilor

Alexandru Ignat
secretar al Consiliului U.A.S.R.

democratizării învățămîn. 
tului și adaptarea lui la 
cerințele epocii noastre' 
a fost una din mani

festările cele mai însemnate. Dovadă, participa
rea deosebit de numeroasă, precum și discuțiile 
interesante, vii, pătrunse de spiritul responsa
bilității față de problemele tinerei generații de 
intelectuali. Seminarul a fost un bun mijloc de 
cunoaștere reciprocă, a constituit un rodnic 
schimb de opinii, un prilej de afirmare a hotă- 
rîrii tinerei generații de intelectuali de a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea învățămîntului și adap
tarea lui la cerințele epocii noastre, de a con
tribui la progresul omenirii.

Și în cadrul acestui seminar, ca de altfel cu 
prilejul tuturor manifestărilor studențești, in
tervențiile delegațiilor de studenți din U.R.S.S. 
și din țările socialiste au avut un important rol 
în elucidarea problemelor care au constituit su
biectul discuțiilor, în găsirea limbajului de în
țelegere în chestiunile importante care frămîntă 
studențimea lumii.

S-au găsit și printre participanții la manifestă, 
nle studențești unii care au încercat să boico
teze intilnirile prietenești ale studenților de- 
egați Ia Festival Așa-ziși delegați ai studenți

lor din S.U.A., R.F.G., Suedia, Olanda, Belgia- 
de tapt agenți plătiți ai spionajului imperia
list — au tecurs la obișnuitele lor metode 
de provocare. Acțiunile lor au eșuat însă. Hw 
ngann și-au primit riposta cuvenită.

lie ca a fost vorba de dezbateri în cadrul 
seminariilor, de întîlniri, de participare la con- 
,ț'.nțe CU teme ",,ercs general (cum ar fi 

„Mișcarea studențească din Spania”, „Situația ac
tuală și mișcarea studenților din Porto-Rico”, 
„Problema germană“), fie că a fost vorba de 
manifestările tinerești de la Clubul internațional 
al studenților, de participarea la „Balul cosrno- 
nauților’, solii studenților lumii au avut noi 
prilejuri de cunoaștere reciprocă, de întărire a 
unității de luptă pentru nobilele idei ale păcii 
și progresului.
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